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�إ�صدارات لبنانية جديدة لدعم جهود مكافحة
الف�ساد يف املنطقة

بريوت،لبنان � -أطلقت ال�شبكة اللبنانية
ملكافحة الر�شوة ( )LABNيف  7يوليو من العام
اجلاري نتائج ا�ستق�صاء  2010الذي �أجرته حول
الف�ساد الإداري يف لبنان ،ودليل " �أنت خا�ضع
للتدقيق املحا�سبي" (كيف تتعامل مع املراجعني
احلكوميني� :أعرف حقوقك) ،اللذين يهدفان �إىل رفع
الوعي بالتكلفة االقت�صادية لتف�شي الف�ساد ،وحت�سني
قدرة اجلمهور على الو�صول للمعلومات ،وامل�ساعدة
على تعزيز احلوكمة وال�شفافية يف لبنان.
ت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار مبادرة بد�أها مركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة  ،CIPEو�رشيكه
املحلي اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ()LTA
يف العام  ،2008و�ضمت جهات متعددة من �أ�صحاب
امل�صلحة .وتعد هذه الإ�صدارات مثا ًال ح ًيا ملا ميكن
حتقيقه عند ت�ضافر جهود القطاعني العام واخلا�ص
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لدفع عجلة الإ�صالح
االقت�صادي وال�سيا�سي من خالل حت�سني ال�شفافية
واحلد من حاالت الر�شوة.

وقد �شمل ا�ستق�صاء � 2010إجراء لقاءات
مبا�رشة مع نحو  250من كبار مديري عدد من
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة يف حميط العا�صمة
اللبنانية بريوت ،و�أظهرت نتائجه �أن  %65منهم
يدفعون ر�شاوى يف مقابل ت�سهيل �أعمالهم وت�رسيع
الإجراءات احلكومية ،كما �أنه يف  %50من
احلاالت يطلب امل�سئول احلكومي احل�صول على
الر�شوة مبا�رشة ،ويف  %37من احلاالت تقوم
ال�رشكات بعر�ض تقدميها �إليه ،وهو ما ي�ؤثر ب�شكل
�سلبي يف �أ�صحاب العمل وبيئة الأعمال على حد
�سواء .فدفع الر�شاوى يعود ب�أثر �سيئ ملمو�س
على التطور االقت�صادي يف البالد ،مبا ي�ؤدي �إليه
من �ضياع الوقت واملال الذي ميكن ا�ستثماره يف
تطوير الأعمال وتوفري فر�ص عمل جديدة لأعداد
ال�شباب املتزايدة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن تف�شي
الر�شوة يقلل من فر�ص جذب ا�ستثمارات �أجنبية
جديدة يف ظل غياب ال�شفافية.

م�صباح جمذوب ،من جمعية املحا�سبني القانونيني بلبنان،
ي�ستعر�ض نتائج اال�ستق�صاء حول الف�ساد يف لبنان.

يذكر �أن لبنان احتلت املركز  130من بني
 180دولة يف الت�صنيف العاملي مل�ؤ�رش الف�ساد
ال�صادر عن منظمة ال�شفافية الدولية ،متقدمة فقط
على اليمن والعراق �ضمن منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .ومن �أجل احلد من تف�شي الر�شوة
يف لبنان� ،أ�صدرت كل من اجلمعية اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية ،وال�شبكة اللبنانية ملكافحة الر�شوة دليل
" �أنت خا�ضع للتدقيق املحا�سبي" من �أجل زيادة
الوعي بحقوق امل�رشوعات .ويعد الدليل مبثابة

البقية �صفحة 4

هل ميكن �أن ي�ساعد تفعيل ال�شفافية على زيادة اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة ودفع النمو االقت�صادي؟

دانيا جرينفيلد ،م�سئولة برامج ،مركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة  ،CIPEوعلي
عيادي ،امل�سئول امل�ساعد ،ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا

وا�شنطن ،العا�صمة – �أدركت الدول النامية،
خالل العقود القريبة املا�ضية� ،أهمية اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة كقوة دافعة للنمو االقت�صادي.
ويف حماولتها جلذب امل�ستثمرين ،تت�سابق العديد من
الدول لتهيئة املناخ ال�صحي املنا�سب لال�ستثمار ،عن
طريق القيام ب�إ�صالحات تهدف �إىل حت�سني القدرات

والطاقات الب�رشية وامل�ؤ�س�سية� ،إىل جانب ت�أ�سي�س
بنية حتتية قوية ،وتبني �سيا�سات اقت�صادية متقدمة،
وتر�سيخ �سيادة القانون.

وعلى الرغم من االختالف الكبري يف مفهوم التقدم
بني دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،فقد
حققت ثماين دول على الأقل من دول املنطقة جناحات
يف حت�سني �سيا�ساتها االقت�صادية ،وتذليل العقبات
التنظيمية وامل�ؤ�س�سية التي تعيق �إقامة م�رشوعات
البقية �صفحة 4

يف هذا العدد

 2حوكمة ال�رشكات للم�ؤ�س�سات
امل�رصفية الإ�سالمية..لقاء مع
الدكتور عبد الباري م�شعل
 3تدريب املديرين حجر الزاوية
لإحراز التقدم يف حوكمة
ال�رشكات بتايالند

published by the

Center for International Private Enterprise

1155 Fifteenth Street NW • Suite 700 • Washington, DC 20005 • USA
ph: (202) 721-9200 • fax: (202) 721-9250 • www.cipe.org • e-mail: cipe@cipe.org

حوكمة ال�رشكات للم�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية..
لقاء مع الدكتور عبد الباري م�شعل
د.عبد الباري م�شعل
يعمل مع �رشكاء مركز
امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة  CIPEيف كل
من البحرين واليمن من
�أجل �إلقاء ال�ضوء على
�أهمية تطبيق حوكمة
ال�رشكات يف امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية الإ�سالمية.
وهو خبري معروف يف
هذا املو�ضوع ،مع �أكرث
عاما من اخلربة
من ً 16
يف اال�ست�شارات ال�رشعية
والتدقيق ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه ع�ضو يف جمل�س �إدارة هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( ،)AAOIFIوحمكم باملركز
الإ�سالمي للم�صاحلات والتحكيم .وللدكتور م�شعل �أكرث من
 30مقا ًال وورقة بحثية يف جمال البنوك الإ�سالمية والرقابة
ال�رشعية ،ن�رشت يف العديد من الإ�صدارات الدولية.
ملاذا جتذب امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية االنتباه �أكرث من
غريها؟
البنوك الإ�سالمية تواجدت لعقود يف العديد من الدول كالبحرين
ودبي وم�رص وماليزيا وباك�ستان بالإ�ضافة للمملكة العربية ال�سعودية.
نظرا لأن الكثري من امل�ؤ�س�سات
ؤخرا ً
وهناك اهتمام متزايد بهذه البنوك م� ً
امل�رصفية الإ�سالمية مل تعان نف�س حجم اخل�سائر الذي حلق بالبنوك
الأخرى خالل الأزمة املالية العاملية .لذا ،فالبنوك الإ�سالمية تكت�سب
�شعبية ،لي�س فقط يف الدول ذات الأغلبية امل�سلمة ،بل يف مناطق كثرية من
العامل ومن بينها �أوروبا.
لقد عملت مع البنك املركزي ال�سوري لتطوير دليل حوكمة
ال�رشكات وحتديد ًا للم�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية ،فلماذا كانت
احلاجة لذلك؟
النظام امل�رصيف الإ�سالمي معناه ذلك الن�شاط امل�رصيف الذي يتوافق
مع مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،الذي يحظر دفع �أو قبول ر�سوم الفائدة
على الإقرا�ض بالإ�ضافة �إىل حظر اال�ستثمار يف امل�شاريع التجارية التي
�سلعا �أو خدمات تتنافى مع مبادئ ال�رشيعة .وعلى عك�س البنوك
تقدم ً
التقليدية ،فامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية لديها مرجع واحد عندما يتعلق
الأمر بااللتزام بال�رشيعة الإ�سالمية .وللت�أكد من توافق عمليات و�أن�شطة
امل�ؤ�س�سات امل�رصفية مع ال�رشيعة الإ�سالمية ،ف�إنها مطالبة ب�إن�شاء جمل�س
داخلي للإ�رشاف على عملها ،عالوة على �أن امل�ؤ�س�سة يجب �أن تراجع
ح�ساباتها الداخلية واخلارجية للت�أكد من توافقها مع مبادئ ال�رشيعة.
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�إن اعتماد �آلية عمل مثل جمل�س الرقابة ال�رشعية يعني �أن العالقة يجب �أن
تكون وا�ضحة بني جمل�س الرقابة ال�رشعية وجمل�س الإدارة واملوظفني
وحملة الأ�سهم ،وذلك للحد من ت�ضارب امل�صالح وتفعيل مبد�أ امل�ساءلة،
وهو ما �أدى �إىل احلاجة لو�ضع دليل حوكمة ال�رشكات اخلا�ص
بامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية.
ما قيمة دليل حوكمة ال�رشكات يف االقت�صاد ال�سوري؟ ..وهل تعتقد
منوذجا؟
�أن الدول الأخرى �ستتخذ من الدليل ال�سوري
ً
�إن و�ضع دليل حوكمة ال�رشكات جعل البنك املركزي ال�سوري يف طليعة
امل�ؤ�س�سات ذات ال�سلطة التنظيمية باملنطقة.
لقد ت�أ�س�س �أول بنك �إ�سالمي �سوري منذ � 3سنوات فقط ،بينما دول
كالإمارات والكويت والبحرين لديها بنوك �إ�سالمية عمرها ي�صل �إىل 30
عاما ،ومع ذلك مل ت�صدر هذه البالد حتى الآن -رغم ما لديها من خربة-
ً
توجيهات ر�سمية حول البنوك الإ�سالمية واحلوكمة الر�شيدة.
لقد �أ�صدرت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
()AAOIFIيف البحرين ،وجمل�س �إدارة اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف
عددا من املعايري املرتبطة بحوكمة ال�رشكات يف النظام امل�رصيف
ماليزياً ،
الإ�سالمي� ،إال �أن هذه املعايري مل ترتجم حتى الآن �إىل مطالبات حمددة يتم
االلتزام بها على م�ستوى الدول ،ولهذا ال�سبب تعاين امل�ؤ�س�سات امل�رصفية
نق�صا يف تفعيل معايري حوكمة ال�رشكات .وب�أخذه
الإ�سالمية يف املنطقة ً
دفة القيادة ،و�إ�صداره دليل حوكمة ال�رشكات ،ارتفع م�ستوى الثقة يف
النظام امل�رصيف ال�سوري وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية فيها.
الآن ،ومع تفعيل الدليل ،ما نوعية التغريات التي تتوقعها
داخل النظام امل�رصيف الإ�سالمي من حيث حت�سن الأداء؟
الدليل بات �إلزام ًيا مع بداية العام احلايل ،ومنذ هذا الوقت
وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية يف �سوريا بد�أت يف الت�أقلم مع متطلبات
تفعيل الكود ،وب�شكل خا�ص تعديل الهيكل الإداري اخلا�ص بهذه
امل�ؤ�س�سات بحيث مل يعد �أع�ضاء جمل�س الرقابة ال�رشعية موظفني يف ال�رشكة
�أو �أع�ضاء يف جلنة التدقيق الداخلية .ولذا ف�إن عملية تقييم مدى امتثال
امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية ملا هو مطلوب منها بات �أكرث ا�ستقاللية عن
انتظاما.
�إدارة امل�ؤ�س�سات ،بل وتتم ب�شكل �أكرث
ً
ما اخلطوات املقبلة املطلوبة للت�أكد من االمتثال ملبادئ الدليل؟
البنك املركزي ال�سوري يعمل جاه ًدا من �أجل الت�أكد من االمتثال
ملبادئ الدليل ،و�أن �أع�ضاء جمل�س الرقابة ال�رشعية يف كل بنك لديهم
الكفاءة واخلربة املطلوبة التي ت�ؤهلهم لتفعيل مبد�أ ال�شفافية وامل�ساءلة.
والبنك املركزي ال�سوري لديه جمل�س لال�ست�شارات ال�رشعية يقوم مبراجعة
كافة الفتاوى والأحكام ال�صادرة عن جمل�س الرقابة ال�رشعية يف البنوك
الإ�سالمية ،ويعمل على مواءمة هذه الأحكام املختلفة ،و�ضمان تفعيل
احلد الأدنى من املعايري واالت�ساق بني امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الإ�سالمية
ال�سورية.

تدريب املديرين حجر الزاوية لإحراز التقدم يف حوكمة ال�رشكات
بتايالند
بقلم :لورانت مالي�سبني ،ا�ست�شاري
م�رشوع ،معهد املديرين التايالندي.
بانكوك ،تايالند -عام  ،1999يف �أعقاب
الأزمة املالية الآ�سيوية ،ت�أ�س�ست جمعية معهد
املديرين التايالندي ( ،)IODيف �إطار اجلهود
الوطنية الرامية �إىل جتنب تكرار �أزمة اقت�صادية
�أخرى يف تايالند .وقد �أن�شئت اجلمعية بدعم
من البنك الدويل ،والبنك املركزي التايالندي،
واجلهات املنظمة لل�سوق ،من �أجل ال�سعي �إىل
حت�سني �سلوك مديري ال�رشكات ،وامل�ساعدة
على �ضمان التنمية امل�ستدامة ،ون�رش املقولة
التي مفادها �أن احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات
والتم�سك ب�أخالقيات الأعمال ،تخلق ح�س
واعتبارا من �سبتمرب ،2010قام معهد
الأعمال.
ً
ت�شارن�شاي ،رئي�س معهد املديرين التايالندي� ،أثناء حما�رضة للمديرين يف برنامج �شهادة املدير.
املديرين التايالندي -عرب برناجمه الرائد
�شهادة املدير -بتدريب ما يقرب من 4000
مدير �رشكة.
توفر الدورات التدريبية جلمعية معهد املديرين التايالندي موارد
ت�شتد حاجة القطاع اخلا�ص �إليها يف تايالند ،وتتوافق مع �أف�ضل
عاما منذ بداية ت�أ�سي�س املعهد ،حظيت حوكمة
وخالل �أحد ع�رش ً
املمار�سات الدولية والتطورات العاملية اجلديدة .كما �أن الدورات
ال�رشكات بقبول وا�سع يف تايالند بف�ضل اجلهد الكبري املبذول من
التن�شيطية متثل �أهمية خا�صة للمديرين ،للحفاظ على م�ستواهم والتعرف
معهد املديرين التايالندي وامل�ؤ�س�سات املنظمة لل�سوق ،حيث ترافق
على ما يطر�أ من تغيريات على الت�رشيعات .وكان املعهد قد بد�أ يف
تركيز املعهد على التدريب ،مع التغيريات التنظيمية القوية التي ُطبقت
تقدمي عدد من الدورات املتخ�ص�صة واملتقدمة ،التي تهدف �إىل حت�سني
بعد الأزمة املالية لتح�سني احلوكمة ،من قِ بل كل من بور�صة تايالند
تعرف بالدور الذي
الدورات
هذه
أن
�
و
خا�صة
املهنية،
م�ستوى
ّ
( ،)SETوهيئة الأوراق املالية ( .)SECوت�ضمنت القوانني املنظمة
يفرت�ض �أن ي�ضطلع به رئي�س جمل�س الإدارة وجلان املراجعة.
الت�أكد من وجود جلنة مراجعة لدى كل �رشكة م�سجلة ،بجانب التحقق
من توافق �سيا�سات جمال�س �إدارات هذه ال�رشكات مع مبادئ احلوكمة
ومن املقرر �أن يطلق املعهد بالتعاون مع البنك املركزي
الر�شيدة لل�رشكات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،اعرتفت احلكومة التايالندية
التايالندي دورة تدريبية جديدة يف خريف  ،2010حول "برنامج
باجلهود التي يبذلها املعهد واجلهات املنظمة لل�سوق من �أجل تعزيز
حوكمة امل�ؤ�س�سات املالية" ،الذي ي�ستهدف مديري امل�ؤ�س�سات املالية
ممار�سات احلوكمة الر�شيدة.
من �أجل تعزيز املعايري الأخالقية ،و�ضمان االلتزام بال�سيا�سات
وال�ضوابط التي يحددها البنك املركزي.
هذا بجانب وجود قبول كبري لدى املحللني االقت�صاديني ب�أن
تفعيل حوكمة ال�رشكات �ساهم يف تنمية االقت�صاد رغم عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي الذي تعاين منه البالد ،والت�أثري ال�سلبي للأزمة املالية التي
عانت منها كل من الواليات املتحدة و�أوروبا عام  .2008ويف لقاء
مع قناة  CNBCيف � 21سبتمرب � ،2010رصح ت�شارن�شاي �شاروفا�سرت
قدرا
الرئي�س واملدير التنفيذي للمعهد -ب�أن قطاع ال�رشكات �شهد ًريا من التح�سن ،منوها �إىل �أن �أع�ضاء جمال�س الإدارات هم �أكرث
كب ً
ا�ستجابة الآن ،ويدركون واجباتهم وما يتعني عليهم القيام به حلماية
م�صالح حملة الأ�سهم .ويق ِّدر ت�شارن�شاي �أن ن�صف �أع�ضاء جمال�س
�إدارات ال�رشكات املدرجة يف بور�صة تايالند قد انخرطوا يف برنامج
م�ستمرا،
�شهادة املدير التابع للمعهد ،و�أن الطلب على التدريب مازال
ً
يف ظل رغبة املديرين اجلدد الذين يلتحقون مبجال�س �إدارات ال�رشكات
�سواء املدرجة �أو غري املدرجة -يف اجتياز برنامج التدريب ،عالوةعلى املديرين يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية.

�إن االلتزام والقيادة من قِ بل احلكومة التايالندية �سي�ساعدان
على �إبقاء م�سار الدولة على الطريق ال�صحيح ،فاحت�ضانها للحوكمة
الر�شيدة ،وتكري�س جهودها خللق بيئة نظيفة ونزيهة ملجتمع الأعمال،
�أمر �رضوري حليوية وا�ستقرار االقت�صاد .ومن جانبها� ،ستعمل
جمعية معهد املديرين التايالندي على متهيد الطريق لإيجاد قطاع
خا�ص فعال ويتحلى بامل�سئولية والقوة ،ي�ستند �إىل مبادئ �أخالقية
�سليمة ،وهذا من �ش�أنه لي�س فقط حت�سني �أداء ال�رشكات ،بل �سي�ساعد
أي�ضا على �ضمان تنمية اقت�صادية ومنو م�ستدام طويل الأجل ،يعود
� ً
بالفائدة على كل املواطنني التايالنديني.
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�إ�صدارات لبنانية جديدة
حول الف�ساد يف املنطقة
تـابـع �صـفحـة 1

م�صدر قيم يقدم الأدوات العملية للم�ؤ�س�سات من
�أجل مواجهة احليل التي ميار�سها املفت�شون �أو
املح�صلون �أو حتى ال�ضباط من �أجل احل�صول
على �أموال �أو مميزات من �أي نوع .وبا�ستخدام
الدليل ،قامت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية
بتدريب الع�رشات من امل�ؤ�س�سات اللبنانية ،عرب
عدد من ور�ش العمل ،على كيفية التعامل مع
عمليات مراجعة احل�سابات ،و�ضمان تطبيق
ال�شفافية واملمار�سات ال�سليمة للم�ساءلة.
كما ي�ؤكد �إ�صدار الدليل النجاح الذي حققته

اال�ستثمار اخلاريجي املبا�رش
والنمو االقت�صادي
تـابـع �صـفحـة 1

ا�ستثمارية جديدة .فوفقًا لتقرير ممار�سة الأعمال
 )Doing Business 2010( 2010ال�صادر عن
جمموعة البنك الدويل ،جاءت كل من ال�سعودية
والبحرين �ضمن قائمة الدول الع�رشين الأكرث
�سهولة يف ممار�سة الأعمال.
ووا�صلت م�رص -التي احتلت �صدارة دول
العامل يف جمال الإ�صالحات املتعلقة بالأعمال
عام  -2007تقدمها للعام الثالث على التوايل،
متخطية بذلك �إحدى ع�رشة دولة يف الرتتيب
الدويل ،كما لوحظ التقدم الإيجابي يف عدد من
دول املنطقة ،مثل تون�س واملغرب وعمان.
ورغم هذه امل�ؤ�رشات الإيجابية فيما يتعلق
ب�سهولة ممار�سة الأعمال ،ال تزال املنطقة
متخلفة عن معظم الدول النامية يف جمال جذب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة .ووفقًا لوحدة
الأبحاث االقت�صادية مبجلة الإيكونوم�ست
الربيطانية ،فرغم تزايد تدفق اال�ستثمارات �إىل
دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
ف�إنها حتتل املرتبة قبل الأخرية يف جمال جذب
اال�ستثمارات اخلارجية ،متقدمة على دول منطقة

جانب من احل�ضور �أثناء �رشح حمتوى الإ�صدارات اجلديدة
التي �صدرت عن اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،وال�شبكة
اللبنانية ملكافحة الر�شوة.

اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية من �أجل �إعالء
معايري احلوكمة الدميقراطية داخل امل�رشوعات
اللبنانية ال�صغرية واملتو�سطة ،ويف الوقت نف�سه
تعزيز االرتباط الكامن بني �أخالقيات العمل
جنوب ال�صحراء يف قارة �إفريقيا التي ت�أتي يف
امل�ؤخرة .كما ك�شف �صندوق النقد الدويل عن �أن
ا�ستثمارات بقيمة  56مليار دوالر �ست�سحب من
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا خالل العام
 ،2010نتيجة توجه الكثري لال�ستثمار يف دول
�أخرى.
ويعك�س �ضعف تدفق اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة �إىل املنطقة عدم قدرة دولها على حتقيق
طموحاتها يف جذب هذه اال�ستثمارات ب�شكل
كامل .فهناك الكثري من العوائق متنع امل�ستثمرين
من توجيه ا�ستثماراتهم ب�شكل كامل �إىل املنطقة،
من �أبرزها ف�شل احلكومات يف �إنفاذ قوانينها
وتطبيق اللوائح التنظيمية ،بالإ�ضافة �إىل تف�شي
الف�ساد واملح�سوبية ،وندرة الكوادر الوطنية
املتعلمة ذات اخلربة.
وما مل تت�صد حكومات املنطقة ملعاجلة هذه
الق�ضايا ،فمن املرجح �أن ي�ستمر عجزها عن جذب
امل�ستثمرين الكبار رغم حت�سن �أدائها امل�ؤ�س�سي يف
جماالت �أخرى.
وي�أتي ال�سجل ال�ضعيف لدول املنطقة يف جمال
حوكمة ال�رشكات ،بالإ�ضافة �إىل عدم تطبيق
معايري ال�شفافية داخل �رشكات القطاعني
العام واخلا�ص ،يف مقدمة الأ�سباب التي متنع
امل�ستثمرين من توجيه ا�ستثماراتهم للمنطقة،
مبا ي�ؤدي �إىل توا�ضع حجم اال�ستثمار الأجنبي
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واحلوكمة .وتعد م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
نظرا لقدرة
احلرب على الف�ساد عام ًال حا�س ًماً ،
جمتمع الأعمال على الت�أثري ب�شكل �إيجابي ،لي�س
فقط يف القطاع اخلا�ص ،بل والقطاع العام
أي�ضا ،عرب تدعيم حوكمة ال�رشكات و�سهولة
� ً
الو�صول للمعلومات .وكذلك ،ف�إن جناح
ال�شبكة اللبنانية ملكافحة الر�شوة ير�سخ معايري
جديدة لتناول امل�شكلة املعقدة املتمثلة يف �إقرار
احلوكمة بلبنان� .إن هذا النوع من ت�ضافر
جهود �أ�صحاب امل�صالح املختلفة يف لبنان من
�أجل مكافحة الف�ساد هو �أمر غري م�سبوق يف
ال�رشق الأو�سط� ،سواء من حيث النتائج �أو مدى
منوذجا للنجاح بالن�سبة لدول
االت�ساع ،و�سي�صبح
ً
�أخرى يف املنطقة .ويف هذا ال�صدد ،تلعب لبنان
دورا قياد ًيا كدولة جتاه حوكمة �أكرث �شفافية
ً
و�شمو ً
ال.
املبا�رش املتدفق �إليها .فجذب اال�ستثمارات
الأجنبية يعتمد على ك�سب ثقة امل�ساهمني ،وتقليل
فر�ص وقوع الف�ساد ،وتوفري كافة املعلومات
الالزمة عن ال�رشكات لتقييم حجم املخاطر� .إن
تبني ثقافة امل�ساءلة وال�شفافية يجب �أن ينبع من
جمتمع الأعمال ذاته ،ال �أن يفر�ض عليه من قبل
احلكومة ،وعلى القطاع اخلا�ص يف املنطقة
بذل املزيد من اجلهد يف جمال تطبيق حوكمة
ال�رشكات ،خا�صة يف ال�رشكات العائلية.
ينبغي على كل من احلكومة والقطاع اخلا�ص
الأخذ بزمام املبادرة وحتمل جزء من امل�سئولية
عن ف�شل دول املنطقة يف اجتذاب املزيد من
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة .ويف حال قيام
ال�رشكات العاملة يف املنطقة ب�إثبات ن�ضجها من
خالل تبني مبادئ حوكمة ال�رشكات طواعية ،ف�إن
ذلك �سي�ساعد على جذب املزيد من اال�ستثمارات،
وحت�سني ربحية ال�رشكات ،وتدعيم قوة االقت�صاد
الوطني برمته� .إن احلاجة �إىل دعم معدالت النمو
االقت�صادي بوا�سطة اال�ستثمار الأجنبي ميكن �أن
ت�صبح �أداة دفع قوية لل�رشكات العامة واخلا�صة
من �أجل اتخاذ قرارات �صعبة بفتح ملفات عملياتها
�أمام اجلميع من �أجل �ضمان حقوق امل�ساهمني،
ومثل هذا التحول يتطلب تغيري ثقافة ال�رشكات
ككل ،وهو ما ميكن حتقيقه فقط من خالل وجود
قيادة قوية للقطاعني اخلا�ص والعام.

تعزيز الدميقراطيـــة عرب
اال�صـــالح االقت�صــادى،
والتوجــــه نحــــو
اقت�صــــاد ال�ســـــــوق

